PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS SPOTKAŃ
FORMACYJNYCH
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ

W trosce o bezpieczeństwo dokładamy wszelkich starań, aby bezpiecznie prowadzić spotkania
formacyjne w naszej diecezji. Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed
wzięciem udziału w spotkaniach.
ZASADY OGÓLNE:
1. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia COVID- 19, zalecamy do przestrzegania
odgórnych zasad ustanowionych przez państwo, uwzględniając zachowanie bezpiecznej
odległości od siebie
2. Spotkania mogą odbywać się pod warunkiem przestrzegania ustanowionych procedur.
3. Wszelki kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) Członków Oddziału powinien być
możliwy, Kierownictwo powinno wyznaczyć osobę, bądź Księdza Asystenta, która mogłaby
w razie potrzeby rozwiać wątpliwości, wyjaśnić zasady, kontakt odbywać się będzie drogą
elektroniczną lub telefonicznie(osoba wyznaczona proszona jest o wysłanie swojego kontaktu
- nr telefonu, bądź maila, do całego Oddziału) Rodzice (opiekunowie prawni)
wychowanków, nie mogą przebywać w pomieszczeniu, w którym odbywa się spotkanie .
W spotkaniach formacyjnych biorą udział wyłącznie osoby, które wypełniły ankietę.
4. Osoba, która przygotowuje się do uczestnictwa w spotkaniach, oraz jego
domownicy muszą być zdrowi i nie wykazywać objawów żadnej choroby.
5. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, aby uczestniczyć w spotkaniach, ich rodzice
(opiekunowie prawni) powinni wypełnić jednorazowe oświadczenie dotyczące zasad oraz
każdorazowo przed spotkaniem ankietę, oświadczenie i ankieta dostępna jest na stronie
internetowej KSM DL: w
 ww.ksm.legnica.pl, skąd można je pobrać, wydrukować, wypełnić i
wypełnione przynieść na spotkanie.
6. W spotkaniach mogą wziąć udział tylko osoby, które przy wejściu do placówki złożą
wypełnione ankiety. Dotyczy to także Kierownictwa. Ponadto uczestnicy powinni
zdezynfekować ręce. Wszyscy proszeni są o sprawdzenie sobie temperatury w domu,
przed wyjściem na spotkanie.
7. W przypadku stwierdzenia przez Kierownictwo Oddziału występowania u osoby objawów
chorobowych, Kierownictwo ma prawo odmówić przyjęcia osoby na spotkanie. Jeśli nastąpi
to w trakcie spotkania Kierownictwo, ma obowiązek odizolować osobę zapewniając jej
bezpieczeństwo (w strefie izolacji) i natychmiast poinformować o tym rodzica, Księdza
Asystenta i Zarząd Diecezjalny (Prezesa).
8. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia u jednej z osób, która uczestniczyła w spotkaniu,
zachorowanie na COVID-19, Kierownictwo Oddziału zobowiązane jest w trybie
natychmiastowym zawiadomić o wystąpieniu zagrożenia Księdza Asystenta i Zarząd
Diecezjalny.
9. Prosimy o rzetelne przekazywanie informacji o wszelkich ważnych sygnałach dotyczących
zdrowia . W razie jakichkolwiek niepokojących objawów prosimy o pozostanie w domu.

10. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej nie ponosi odpowiedzialności w
przypadku zachorowania, jednak dokłada wszelkich starań, aby do takiej sytuacji nie
nastąpiło.

PRZYJMOWANIE NA SPOTKANIA:
1. Rodzice (opiekunowie prawni) niepełnoletnich uczestników spotkań zobowiązani są
do wypełnienia oświadczenia (jednorazowo) oraz ankiety w kierunku zakażenia wirusem
SARS CoV-2 w każdym dniu spotkania, w których ma uczestniczyć dziecko. Osoby
pełnoletnie mogą samodzielnie wypełniać ankietę, jednakże powinny mieć na względzie wolę
pozostałych domowników i ją uszanować. Formularze powinny być dostępne przy wejściu,
ich wzór znajduje się na stronie internetowej (www.ksm.legnica.pl zachęcamy do
wydrukowania i wypełnienia ankiet w domu).
2. Uczestnicy przebywający w zamkniętym pomieszczeniu nie przynoszą ze sobą
niepotrzebnych przedmiotów(np. zabawki, plecaki, artykuły spożywcze).
3. Uczestnicy spotkań zobowiązani są do używania maseczek w salach, a jeśli spotkanie
odbywa się na zewnątrz należy zachować od siebie dwa metry odległości lub mieć
założone maseczki.
4. Przed rozpoczęciem spotkania każda osoba powinna zdezynfekować ręce.

